
REGULAMENTO HANDEBOL – 1° INTERCLASSE VOZ ATIVA – 2019
Cursos Técnicos (Organização: Grêmio Estudantil – Voz Ativa) 

 
DA COMPETIÇÃO:
 
Art. 01 – A Competição de Handebol será realizada de acordo com as regras oficiais
da  IHF  adotada  pela  Confederação  Brasileira  de  Handebol  (CBHb),  salvo  o
estabelecido neste Regulamento.
 
Art. 02 – Cada equipe poderá inscrever de 8 (oito) a 12 (doze) alunos. 
 
Art. 03 – O tempo de duração de cada jogo de 02 (dois) tempos de 12 (doze) minutos
cada um, com 5 (cinco) minutos de intervalo.
 
Art. 04 – O sistema de pontuação nos grupos será: 

a) Vitória – 03 (três) pontos.
b) Empate – 01(um) ponto.
c) Derrota – 00 (zero) ponto. 

 
Art. 05 – Na Fase Classificatória, quando no mesmo grupo 02 (duas) ou mais equipes
terminarem  empatadas,  o  desempate  far-se-á  da  seguinte  maneira  e  em  ordem
sucessiva de eliminação:
 

5.1 – Entre 02 (duas) equipes: 
a) Confronto direto. 
b) Maior número de vitórias.
c)  Menor número de gols  contra em todos os jogos disputados pelas

equipes na fase. 
d) Maior número de gols pró em todos os jogos disputados pelas equipes

na fase.
e) Maior saldo de gols em todos os jogos disputados pelas equipes na

fase.
f) Sorteio.



 
5.2 – Entre 03 (três) equipes:

a) Maior número de vitórias.
b) Menor número de gols contra nos jogos disputados entre as equipes

empatadas na fase. 
c)  Maior  número  de  gols  pró  nos  jogos  disputados  entre  as  equipes

empatadas na fase.
d)  Menor número de gols  contra em todos os jogos disputados pelas

equipes na fase.
e) Maior número de gols pró em todos os jogos disputados pelas equipes

na fase.
f) Sorteio.

 
Art. 06 – Nas Fases Semifinais e Finais os jogos não poderão terminar empatados.
Caso isso ocorra faremos o desempate da seguinte maneira:
 

6.1 –  Serão realizadas cobranças de 07 (sete)  metros– 03 (três)  para cada
equipe com alunos diferentes e cobranças alternadas. Os alunos que ainda não
tenham  completado  o  término  da  sua  exclusão  no  tempo  da  prorrogação
poderão realizar as cobranças de tiros de 07 (sete) metros. 

 
6.2 –  Os alunos desqualificados ou expulsos no final  do  tempo normal  não
poderão participar das cobranças de tiro de 07 (sete) metros.

 
6.3 – Persistindo o empate, serão realizadas cobranças de 07 (sete) metros de
forma alternada, até que se encontre um vencedor. A cada nova cobrança o
técnico terá que trocar o cobrador do tiro de 07 (sete) metros.

 
Art. 07 – Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado
para o jogo, após a contagem de 10 (dez) minutos será declarada ausente, aplicando-
se o WO em favor da equipe presente, à qual será declarada vencedora pelo placar de
10 x 00 (dez a zero). Caso nenhuma das duas equipes se façam presentes em tempo
hábil, será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo se derrota a ambas as
equipes.
 
Art. 08 – Não será permitido jogar com  piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer
outro objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos.
 
Art.  09 – A equipe deverá comparecer  ao local  do jogo com 10 (dez) minutos de
antecedência e devidamente uniformizada. Para ter condição de participação, antes do
início do jogo. 



Art. 10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
 
Art. 11 – Este Regulamento entra em vigor a partir desta data e revoga as disposições
em contrário.

Realização: Grêmio Estudantil Voz Ativa


